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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του σκευάσματος 

αμινοξέων Amino16 στην ευρωστία και την αντοχή σε ασθένειες του εδάφους, των 

φυτών καπνού Κατερίνης και Βιρτζίνια. Επίσης, μελετήθηκε και η επίδραση του 

Αmino 16 σε συνδυασμό με βάκιλο (Bt) για την αντιμετώπιση του πράσινου 

σκουληκιού στον αγρό.  

Τα πειράματα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Κατερίνης και Ημαθίας κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2014 και 2015.  

Κατά την παραγωγή των φυτών Κατερίνη και Βιρτζίνια στα σπορεία και Βιρτζίνια στο 

σύστημα επίπλευσης εφαρμόστηκαν, μετά το σταύρωμα των φυτών, πέντε επεμβάσεις 

φυτοπροστατευτικών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και συνδυασμούς με και χωρίς 

Amino16 (Πίνακας 1).  

Η αξιολόγηση των σποροφύτων έγινε με μετρήσεις των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών (μήκος βλαστού και ρίζας).  

Για την μελέτη της επίδρασης του Αmino16 σε συνδυασμό με τον βάκιλο στην 

εκτίμηση της προσβολής των φυτών καπνού από πράσινο σκώληκα εφαρμόστηκαν 

τέσσερις επεμβάσεις : 1) Bt με Amino16, 2) Bt με ένα κοινό προϊόν αμινοξέων, 3) Bt 

χωρίς αμινοξέα και 4) χωρίς εφαρμογή (Μάρτυρας). 



Το παρόν έγγραφο αποτελεί εκτεταμένη περίληψη της πρωτότυπης έκθεσης της μελέτης. 

Εφαρμόστηκαν 3 ψεκασμοί και πραγματοποιήθηκαν τρεις αξιολογήσεις όπου 

εκτιμήθηκε ο αριθμός και το ποσοστό (%) των προσβεβλημένων φυτών/εφαρμογή και 

η εξέλιξη της προσβολής εντός κάθε μεταχείρισης και των δύο ποικιλιών. 

 

Συμπεράσματα 

Παραγωγή Σποροφύτων 

▪ Τα φυτά και των δύο ποικιλιών παρουσίασαν καλή ανάπτυξη και ευρωστία και στα 

δύο συστήματα, στα κρίσιμης σημασίας στάδια ανάπτυξης και φυτοπροστασίας 

των νεαρών φυταρίων, όπου οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

▪ Η προσθήκη Amino16 και μισή δόση φυτοπροστατευτικών ουσιών αποτελεί την 

οικονομικότερη μεταχείριση εφαρμογής με αποτέλεσμα να κρίνεται και ως η 

καταλληλότερη λύση και για τις δύο ποικιλίες. 

▪ Το Αmino16 συνδυάζεται με τις περισσότερες φυτοπροστατευτικές ουσίες, 

προσλαμβάνεται (απορροφάται) και αφομοιώνεται από τα φυτά του καπνού, με 

αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ευρωστία ων φυτών του καπνού στα σπορεία και η 

κατ’ επέκταση αντοχή σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. 

Καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού 

▪ Ο συνδυασμός Αmino16 με βάκιλο (Bt) στην καταπολέμηση του πράσινου 

σκουληκιού, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την διάρκεια της δράσης του 

βακίλου. 

▪ Η εφαρμογή Amino16 + Bt σε σχέση με το Μάρτυρα μείωσε την προσβολή από 

πράσινο σκουλήκι στις ποικιλίες Κατερίνη και Βιρτζίνια κατά 32,8% και 39,7%, 

αντίστοιχα και σε σχέση με το Bt κατά 20,3% στην Κατερίνη και 16% στην 

Βιρτζίνια. 

▪ Η μη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων και αμινοξέων (Μάρτυρας) οδήγησε σε 

αυξημένη προσβολή του πράσινου σκώληκα στις ποικιλίες Κατερίνη (65,1%) και 

Βιρτζίνια (63,1%). 

▪ Ο συνδυασμός Αmino16 με βάκιλο έδειξε ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα 

και τη διάρκεια της δράσης του, με αποτέλεσμα τη μείωση της προσβολής του 

καπνού από πράσινο σκουλήκι. 


